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PASIŪLYMAS PARENGTI DOKUMENTUS SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSUI
GAUTI
UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“ (VIK) – konsultacinė bendrovė, teikianti paslaugas verslo ir investicijų
valdymo klausimais.
VIK sudaro komanda, kuri turi didesnę nei dešimties metų patirtį finansų, kapitalo ir investicijų rinkose. Mūsų
komandos narių patirtis leidžia klientams (partneriams) pasiūlyti unikalius ir strategiškai svarbius verslo bei
investicijų valdymo sprendimus.
Savo klientams esame padėję įgyvendinti ne vieną susijungimo, verslo įsigijimo ir kapitalo pritraukimo sandorį.
Esame parengę įmonių sujungimo, restruktūrizacijos planus, verslo planus bei investicinius projektus, įmonių
strateginius planus, atlikę įvairių pramonės šakų analizes, parengę galimybių studijas bei užpildę paraiškas, siekiant
gauti Europos Sąjungos paramą.
Norime Jums pasiūlyti savo paslaugas rengiant dokumentus socialinės įmonės statusui gauti. Parengsime
socialinės įmonės veiklos (verslo) planą, tikslinėms grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių
lavinimo bei socialinės integracijos priemonių planą.
Taip pat remiantis Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo 6 punktu
sudarysime naują verslo planą ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui, kuris atitiktų socialinės
apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūrą ir šio plano
vertinimo kriterijų sąrašą.

Socialinė įmonė – tai LR Socialinių įmonių įstatymo nustatyta tvarka šį statusą įgijusi Lietuvos
Respublikoje įsteigta įmonė ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas
(toliau – juridinis asmuo), kai tenkinamos visos šios sąlygos:
1.
darbuotojai, priklausantys šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytoms socialinėse įmonėse įdarbinamų
asmenų tikslinėms grupėms, sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių
darbuotojų skaičiaus ir tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų skaičius yra ne mažesnis
kaip keturi. Socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalis nuo
vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
Vyriausybė) ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
2.
Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens steigimo dokumentuose yra nurodyta šio juridinio
asmens veikla, susijusi su tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir socialinių
įgūdžių lavinimu ir socialine integracija, o kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas
yra pateikę atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad Europos ekonominės erdvės valstybėje, kurioje jie yra įsteigti,
teisės aktais jiems suteikta tokia teisė;
3. nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, kurį tvirtina Vyriausybė ar
jos įgaliota institucija, arba iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų šio juridinio
asmens pajamų, taip pat nevykdo laikinojo įdarbinimo veiklos.

Neįgaliųjų socialinė įmonė – tai LR Socialinių įmonių įstatymo nustatyta tvarka šį statusą įgijęs juridinis
asmuo, kuris atitinka visas šias sąlygas:
1. darbuotojai, priklausantys neįgaliųjų tikslinei grupei, sudaro ne mažiau kaip 50 procentų jos metinio
vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus. Neįgalieji, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo
lygis arba neviršijantis 40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, sudaro ne
mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus ir LR Socialinių įmonių įstatymo
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytai tikslinei asmenų grupei priklausančių darbuotojų skaičius yra ne mažesnis
kaip keturi. Į metinį vidutinį darbuotojų skaičių įtraukiami neįgalūs darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip 80 darbo
valandų per mėnesį.
2.
Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens steigimo dokumentuose yra nurodyta šio juridinio
asmens veikla, susijusi su tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir socialinių
įgūdžių lavinimu ir socialine integracija, o kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas
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yra pateikę atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad Europos ekonominės erdvės valstybėje, kurioje jie yra įsteigti,
teisės aktais jiems suteikta tokia teisė;
3. nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, kurį tvirtina Vyriausybė ar
jos įgaliota institucija, arba iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų šio juridinio
asmens pajamų, taip pat nevykdo laikinojo įdarbinimo veiklos.

Pagal LR Socialinių įmonių įstatymą socialinėse įmonėse remiamas įdarbinimas asmenų, kurie priklauso
bent vienai iš šių tikslinių grupių
1.
neįgalieji, turintys sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis
55 procentų darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis;
2.
ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) dienos yra ilgesnė
kaip dveji metai;
3.
vyresni kaip 50 metų asmenys, Užimtumo tarnyboje įsiregistravę kaip bedarbiai;
4.
vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas arba rūpintojas, vieni auginantys vaiką (įvaikį)
iki aštuonerių metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku
invalidu), ar kitas asmuo, prižiūrintis sergantį ar neįgalųjį šeimos narį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu nedarbo trukmė nuo
įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai;
5.
asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip šeši
mėnesiai, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jų paleidimo iš pataisos įstaigų dienos įsiregistravę
Užimtumo tarnyboje, ir jeigu šios registracijos trukmė yra ne trumpesnė kaip šeši mėnesiai;
6.
asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę
psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu nedarbo trukmė nuo
įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai.

Pagal LR Socialinių įmonių įstatymą Socialinei įmonei gali būti skiriama šių rūšių valstybės pagalba:
1. subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms. Subsidija darbo užmokesčiui ir
valstybinio socialinio draudimo įmokoms apskaičiuojama procentais nuo kiekvienam socialinėje įmonėje dirbančiam
tikslinei asmenų grupei priklausančiam darbuotojui tą mėnesį apskaičiuoto visų rūšių darbo užmokesčio, tačiau
neviršijant 1,55 tą mėnesį galiojančios Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, ir
nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų
sumos;
2. subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti.
Subsidija neįgalaus darbuotojo darbo vietai įsteigti ar pritaikyti ir jo darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti negali būti
didesnė kaip 31,03 subsidijos skyrimo mėnesį galiojančios Vyriausybės patvirtintos minimaliosios
mėnesinės algos dydžio;
3. subsidija tikslinėms asmenų grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti.

Neįgaliųjų socialinei įmonei gali būti skiriama papildoma šių rūšių valstybės pagalba:
1. subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti;
2. subsidija papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms;
3. subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms.

Socialinės įmonės statusą juridiniam asmeniui jo prašymu Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
suteikia Vyriausybės įgaliota institucija. Prašymai suteikti socialinės įmonės statusą priimami nuo einamųjų
kalendorinių metų sausio 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos.

Socialinės įmonės statusui įgyti reikalingi dokumentai:
1. dokumentai, patvirtinantys šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų atitikimą;
2. veiklos (verslo) planas;
3. tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos
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priemonių planas;
4. praėjusių finansinių metų įmonės finansinių ataskaitų rinkinys;
5. jeigu buvo atliktas paskutinių finansinių metų auditas, jo ataskaitų ir išvadų dėl įmonės veiklos tęstinumo
kopijos;
6. turto nuosavybės ar valdymo teisę ne mažiau kaip trejus metus nuo numatomos darbo vietos įsteigimo
(pritaikymo) patvirtinančių dokumentų kopijos. Šių dokumentų kopijos pateikiamos tuo atveju, jeigu įmonė,
naudodamasi valstybės pagalba, numato įsteigti (pritaikyti) darbo vietas ir šis turtas užtikrina tokios darbo vietos
įsteigimą (pritaikymą).
Atsisakius suteikti socialinės įmonės statusą, tas pats juridinis asmuo gali iš naujo kreiptis dėl jo suteikimo ne
anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo dienos, kurią buvo priimtas sprendimas nesuteikti socialinės įmonės
statuso.
Jeigu Jus sudomino mūsų siūlomos paslaugos, prašome su mumis susisiekti el. paštu info@vik.lt arba tel.
+370 684 65515 ir mes aptarsime visas mūsų bendradarbiavimo galimybes.

Mumis pasitiki tokios (neįgaliųjų) socialinės įmonės kaip UAB „Rokiškio Aina“, UAB „Eismo juosta“, UAB „BAI“, UAB
„OMNIVITUS“, UAB „GABERVA“, UAB „Aromika“, UAB „Ronelda“, UAB „Molio Motiejukas“ ir daug kitų bendrovių.
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